
DS SMITH HELLAS
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ



Μέλος ενός παγκόσμιου δικτύου



Με στρατηγικές επενδύσεις σε ολόκληρο 
τον κόσμο

2010 2017›› ›› Σήμερα

Η DS Smith έχει εξαπλωθεί σε Ευρώπη, Βόρεια Αμερική, Ασία και Ειρηνικό

1940 ››



Να γίνουμε ο κορυφαίος 
προμηθευτής βιώσιμων λύσεων 
συσκευασίας

Το όραμά μας
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H αρχή του Εφοδιαστικού 
Κύκλου στη φιλοσοφία μας

Η πρόβλεψη και επίλυση προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα του πελάτη, μας
εμπνέει να προσφέρουμε λύσεις συσκευασίας υψηλής ποιότητας έχοντας την
τεχνογνωσία σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, της
παραγωγής, της διανομής και της ανακύκλωσης της συσκευασίας.

Η προσέγγισή μας για ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα είναι μία - να 
αναπτύσσουμε τις πιο αποδοτικές λύσεις, προσφέροντάς σας περισσότερα 
χρησιμοποιώντας τα απολύτως απαραίτητα για την επίδοση υλικά - κάτι που μας 
αρέσει να αποκαλούμε



Η Περιφέρεια Ανατολικής Ευρώπης (ΕΕ) στην 
οποία ανήκουμε αποτελείται από περισσότερες 
από 40 εγκαταστάσεις με εξειδίκευση στην 
παραγωγή κυματοειδούς συσκευασίας, 
συσκευασιών heavy duty, displays, εκτυπώσεων 
offset, μηχανημάτων συσκευασίας και πολλών 
άλλων.

Οι συνέργειες μεταξύ των χωρών 
ενεργοποιούνται προκειμένου να διασφαλιστεί η 
διαθεσιμότητα και η αριστεία στην παράδοση.

Μέλος ενός μεγάλου δικτύου και στην 
Ανατολική Ευρώπη
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✓ Με 3 μονάδες παραγωγής κυματοειδούς στην 
Ελλάδα προσφέρουμε πλήρη γεωγραφική 
κάλυψη

✓ Εξαγωγές στις γειτονικές χώρες

✓ Συνέργειες με τις δραστηριότητες του ομίλου DS 
Smith ανά την Ευρώπη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΘΗΝΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

Eύρος, εξειδίκευση και δυναμικότητα, μας 
κατατάσσουν No1 στον κλάδο στην Ελλάδα
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Ίδρυση Κρητικής 
Χαρτοβιομηχανίας στην 

Ιεράπετρα

ΚΑΡΤΟΝΠΑΚ Α.Ε.
Συγχώνευση εργοστασίων 
Κορίνθου & Θεσσαλονίκης

Ενσωμάτωση της Κρητικής 
Χαρτοβιομηχανίας στην 

Καρτονπακ Α.Ε.

Συγχώνευση των 
δραστηριοτήτων στον 
Σουηδικό όμιλο SCA

Μετεγκατάσταση 
εργοστασίου Κορίνθου 

και εκσυγχρονισμός

Ίδρυση εργοστασίου 
Κορίνθου

Ίδρυση εργοστασίου 
Θεσσαλονίκης

Ενσωμάτωση στον    
όμιλο DS SMITH

Άνοιγμα του κέντρου 
καινοτομίας  

PackRight centre
Αθηνών

Επενδύσεις σε κτιριακό & 
μηχανολογικό εξοπλισμό 

και στα 3 εργοστάσια

Παρουσία στην Ελλάδα



9

3 Εργοστάσια
Θεσσαλονίκη

Κόρινθος
Ιεράπετρα

4 Τμήματα Πωλήσεων
Αθήνα

Θεσσαλονίκη
Κόρινθος

Ιεράπετρα

2 Εργαστήρια
ποιοτικού ελέγχου

Θεσσαλονίκη
Κόρινθος

1 Κέντρο PackRight
Αθήνα

3 Κέντρα Σχεδιασμού
Θεσσαλονίκη

Κόρινθος
Ιεράπετρα

Οι Εγκαταστάσεις μας

9
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

Γραφεία Αθηνών & 
PackRight

Εργοστάσιο 
Θεσσαλονίκης

Εργοστάσιο 
Κορίνθου

Εργοστάσιο 
Ιεράπετρας
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3 εργοστάσια παραγωγής κυματοειδούς συσκευασίας    
πλήρως εξοπλισμένα με μηχανήματα τεχνολογίας και δυνατοτήτων 
παραγωγής κατασκευών με καλούπι (die-cut) ή κλασσικού 
αμερικάνικου τύπου (RSC)

Επιλογές παραγωγής post print φλεξογραφικών εκτυπώσεων
με δυνατότητες 4 – 6 χρωμάτων και βερνίκι επικάλυψης καθώς 
επίσης δυνατότητες προμήθειας pre print εκτυπώσεων

Στις Πιστοποιήσεις των εργοστασίων μας περιλαμβάνονται 
τα σύγχρονα πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας στην εργασία, 
βιωσιμότητας και περιβαλλοντικής ευθύνης: ISO 9001, ISO 14001, 

Safety OHSAS 18001, UN 16106, BRC IoP:2015, FSC

Παραγωγή, 
Εκτυπώσεις, 
Πιστοποιήσεις



Τι προσφέρουμε;  

ΜΕ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΟΛΗ 

ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ 

ΑΛΥΣΙΔΑ

ΜΕ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ         

ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 

ΑΓΟΡΑΣ 

ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ 

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΚΟΡΥΦΑΙΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ



Καινοτομία με έμπνευση από 
την ίδια την αγορά

✓ Μεγάλη γκάμα προσφοράς

• για τη λιανική, 

• για βιομηχανικές χρήσεις 

• για το ηλεκτρονικό εμπόριο

✓ Πρακτικές συσκευασίες που 
έχουν εφαρμογή στον 
πραγματικό κόσμο και στην 
αγορά που απευθύνονται

Ποιοτικός έλεγχος προϊόντων

✓ 2 πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια 
ποιοτικού ελέγχου

✓ Λειτουργία σε συγκεκριμένες, ελεγχόμενες 
συνθήκες (23°C & 50%RH) 

✓ Διενέργεια ενισχυμένων πλάνων ποιοτικού 
ελέγχου σε όλα τα στάδια παραγωγής

✓ Χρήση καινοτόμων οργάνων ελέγχου, 
αποκλειστικά κατασκευασμένων για την 
DS Smith

✓ Εφαρμογή πρωτοποριακού προγράμματος 
PACE

Εξειδικευμένος σχεδιασμός 

✓ χρήση μοντέρνων εργαλείων 
σχεδιασμού 

✓ προγραμμάτων προσομοίωσης, 

✓ προσαρμογή σε συγκεκριμένες 
προδιαγραφές βάσει
διαστάσεων, ποιοτήτων 
χαρτιού, εκτυπώσεων και 
δομικών χαρακτηριστικών

Υπηρεσίες Συσκευασίας

✓ Mελέτη

✓ Σχεδιασμός

✓ Παραγωγή 

✓ Διανομή 

✓ Εξασφαλισμένος ανεφοδιασμός 
από 3 μονάδες παραγωγής που 
καλύπτουν γεωγραφικά τη χώρα

Υπηρεσίες Συσκευασίας 
προστιθέμενης Αξίας
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Οι αγορές μας

Τρόφιμα

&

Ποτά

Βιομηχανικά Ηλεκτρονικό 
εμπόριο

Καταναλωτικά 

είδη

Χαρτικά 

Προϊόντα ατομικής υγιεινής

Καλλυντικά, αποσμητικά 

Απορρυπαντικά, σαπούνια

Τροφές, φροντίδα κατοικίδιων

Τσιγάρα & καπνός

Είδη ρουχισμού

Λευκά είδη 

Είδη κήπου
Our markets

Φαρμακευτικά

Ηλεκτρολογικός 

& ηλεκτρονικός εξοπλισμός

Χημικά

Πλαστικά

Μετάλλου…

Φρούτα και λαχανικά 

Γαλακτοκομικά

Κατεψυγμένα

Κονσέρβες, κομπόστες

Ζαχαρώδη, μπισκότα

Ψωμιά, παξιμάδια

Αναψυκτικά 

Κρασιά & αλκοολούχα

Μπύρες…

Public

Plaisio

Cosmos Sport... 



Μια εκτεταμένη γκάμα προϊόντων

Ηλεκτρονικού 

εμπορίου 

Βιομηχανικές 

συσκευασίες 

Displays ραφιού Ασκοί 

SRP & RRP Επικίνδυνων 

υλικών

Ειδικά χαρτοτελάρα Συσκευασίες μεταφοράς

SRP & RRP

Επιδαπέδια 

Displays

SRP & RRP

Χαρτοτελάρα

Ourproducts



Πλήθος εφαρμογών
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Δίκτυο εξυπηρέτησης πελατών
Η κατάλληλη ομάδα για το κατάλληλο έργο, συνεχής συνεργασία

Αποκλειστικές ομάδες λογαριασμών

Ένα ολοκληρωμένο δίκτυο πωλήσεων, marketing και 
καινοτομίας σχεδιασμού σε συνεργασία με τους πελάτες, 

σε όλα τα επίπεδα

Είναι ο κόμβος σχεδιασμού και καινοτομίας της εταιρείας 
μας όπου σας προσκαλούμε σε δημιουργικές 

συναντήσεις για τη συσκευασία σας

PackRight Centre

Εξασφαλίστε την ομαλή λειτουργία των 
δραστηριοτήτων σας

Εμπνευστείτε από την ομάδα σχεδιασμού και 
εξοικονομήστε χρόνο με μια επίσκεψη
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PackRight Centre

• Κατανόηση και αξιολόγηση της εφοδιαστικής αλυσίδας 

• Γραφικός σχεδιασμός και επικοινωνία εμπορικού σήματος

• Δομικός σχεδιασμός συσκευασίας

• Παρουσίαση και απεικόνιση σε 3D της συσκευασίας

• Ανάπτυξη και παραγωγή πρωτοτύπου 

• Προσομοίωση τοποθέτησης συσκευασίας στο ράφι

• Επανασχεδιασμός συσκευασιών

• Καινοτόμες λύσεις

Η ειδική ομάδα των έμπειρων σχεδιαστών μας 

κάνοντας χρήση σύγχρονων εργαλείων και  

προγραμμάτων, υπόσχονται να πάνε τη

Συσκευασία σας σε άλλο επίπεδο
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Βιωσιμότητα

Η Βιωσιμότητα αποτελεί το θεμέλιο της 
συνολικής επιχειρηματικής μας στρατηγικής.
Στοχεύουμε στην ελαχιστοποίηση των 
επιπτώσεων επιβάρυνσης στο περιβάλλον
ενεργώντας υπεύθυνα με τη βέλτιστη 
αξιοποίηση πόρων και πρώτων υλών.

Θέτουμε στόχους σε 3 τομείς διενεργώντας 
προγράμματα για:

✓ Την Επιχείρησή μας (συμμόρφωση 
προμηθευτών με τα πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης του 
οργανισμού, χρήση πιστοποιημένων κατά FSC
χαρτιών, παραγωγή 100% ανακυκλώσιμων 
συσκευασιών)

✓ Το Περιβάλλον μας (Πρόγραμμα εξοικονόμησης 
ενέργειας και μείωσης εκπομπών C02, Διαχείρισης 
νερού, Βελτιστοποιήσεις μονάδων επεξεργασίας 
υγρών αποβλήτων, Συμμετοχή στο Σύστημα 
Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) – Ανακύκλωση της 
ΕΕΑΑ)

✓ Τους Ανθρώπους μας: (Εφαρμογή κανονισμών 
Υγείας και Ασφάλειας του περιβάλλοντος εργασίας, 
καθιέρωση κουλτούρας μηδενικών ατυχημάτων, 
υπεύθυνος κοινωνικός εταίρος, υπεύθυνος 
Εργοδότης: συνεχής κατάρτιση των εργαζομένων 
διενέργεια ερευνών ικανοποίησης εργαζομένων
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Διεθνής Συνεργασία με το 
Ίδρυμα Ellen MacArthur
Τον Μάιο του 2019, η DS Smith ανακοίνωσε τη 
διεθνή συνεργασία της με το Ίδρυμα Ellen MacArthur.

Η συνεργασία αυτή αποσκοπεί στην επιτάχυνση των
ενεργειών της εταιρείας για τη μετάβαση της
οικονομίας σε ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας και
στο να υποστηρίξει την καινοτομία σε ολόκληρο τον
οργανισμό.

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/


Οι Πελάτες μας 

Our customers
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Good packaging  

protects your product,  

great packaging  

protects yourbrand

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΔΡΑ & ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
Βιομηχανική Ζώνη Θεσσαλονίκης
57022 Σίνδος, P.O. Box 1010
Τ 2310 575900

Γραφεία Πωλήσεων Αθηνών
Λεωφόρος Κηφισίας 32
ΤΚ. 15125, Μαρούσι, 
Τ 210 9568191

www.dssmithpackaging.gr             /             info.greece@dssmith.com

PackRight Centre Αθηνών
Λεωφόρος Κηφισίας 14 & οδ.Χαλεπά
ΤΚ. 15125, Μαρούσι
T 210 6831754

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Βάλτος - Γλυφάδα
ΤΚ. 20011 Αρχαία Κόρινθος
T 27410 81261 

DS SMITH CRETAN HELLAS A.E.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Παχειά Άμμος
ΤΚ 72200 Ιεράπετρα, Κρήτη
T 28420 93252

DS Smith Hellas S.A.


